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ثانوي إعدادي األوىل  

  

 

   I  /ماذا سأستفيد من دراسة مادة الفيزياء والكيمياء؟  

فھو  والكيمياء بالتعليم الثانوي ا"عدادي يتميز بكونه يواكب المستجدات  ومتطلبات المرحلة،إن منھاج مادة الفيزياء 

وھذا ..).كالمادة والبيئة والكھرباء والضوء) ة(يتطرق إلى عدد من المفاھيم العلمية المرتبطة بالمحيط المباشر للمتعلم

  : من) ھا(ما يمكنه 

 .معرفة أھمية الكھرباء في الحياة اليومية -

 .لقة بإنتاج الكھرباء ومجا1ت استعمالھاعإبراز بعض الجوانب المت -

 .معرفة عناصر الدارة الكھربائية البسيطة ورموزھا -

 .معرفة نوعي تركيب كھربائي وفائدة التركيب على التوازي -

 .معرفة منابع التيار الكھربائي -

 .استعمال أجھزة قياس شدة التيار والتوتر -

 .المؤثراتمعرفة واستعمال إضافية  -

 .معرفة كيفية البحث عن ا:عطاب الكھربائية -

 .معرفة بعض أخطار التيار الكھربائي وا1حتياطات الواجب اتخاذھا -

 .معرفة أھمية الضوء في الحياة اليومية -

 .معرفة بعض المنابع الضوئية والتمييز بينھا -

 .معرفة ظاھرة تبدد الضوء ا:بيض وتركيبه -

II  /كيف سيتم تقييمي؟  

 :طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من عن  )1

  .فروض كتابية محروسة في كل أسدس) 03( ث<ثة *
  ....)أسئلة شفھية،بحوث،عروض تمارين منزلية( أنشطة مدمجة *

 .حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة : )2    

  : يتم باعتماد

 %25نقطة األنشطة المدمجة  بنسبة  �

 %75محروسة بنسبة نقطة الفروض الكتابية ال �

 

الفيزياء والكيمياء: منهاج   



 

  إعدادي*(و)ى : ا�ستوى               والكيمياء الف��ياء : (Syllabus) م��اج     الثانية : ا�جزوءة   

  عدد الساعات  المھارات المنتظرة وا�ھداف ا�ساسية  المضامين والمعارف ا�ساسية  المجال

الكھرباء
  

  اليومية؛ الحياة في الكھرباء أھمية معرفة*  حولنا من الكھرباء)  1
  س 1.30
  

 الكھربائية الدارة )2
 :البسيطة

 وتمثيلھا الدارة عناصر 
 القطب ثنائي 
  والعوازل الموص%ت 

 البسيطة؛ الكھربائية الدارة عناصر معرفة*
 ا0صط%حية الرموز باستعمال كھربائية دارة تمثيل *

 لعناصرھا؛
 تبيانتھا على اعتمادا بسيطة كھربائية دارة إنجاز* 

 والعكس؛
 القطب؛ ثنائي تعريف* 

 الكھربائيين؛ والعازل الموصل تعريف *
 العازلة والمواد كھربائيا الموصلة المواد بين التمييز *

 كھربائيا؛

  س 4.30

 :التراكيب أنواع )3
 التوالي على 
  التوازي على 

 كھربائي؛ تركيب نوعي معرفة*
 التوازي على وتركيب التوالي على تركيب إنجاز *

 والعكس؛ الدارة تبيانة من انط%قا لمصباحين
 التوازي؛ على التركيب فائدة معرفة*

  س 4.30

 :المستمر الكھربائي التيار )4
 التيار خاصيات 

 المستمر الكھربائي
  القياس أجھزة استعمال

 المستمر؛ الكھربائي التيار منابع معرفة*
 المستمر؛ الكھربائي التيار خاصيات معرفة *
 التيار شدة من كل سلقيا القياس أجھزة استعمال *

 والتوتر؛
 في التوتر ووحدة الكھربائي التيار شدة وحدة معرفة* 

  للوحدات؛ العالمي النظام

  س 4.30

 شدة على الكھربائية المقاومة تأثير )5
 الكھربائي التيار

 المقاومة ووحدة رمز -
 لقياس اDومتر جھاز استعمال -

 المقاومة
 التيار شدة على المقاومة قيمة تأثير -

 كھربائية دارة في
 المقاومة لترقيم العالمي الرمز -
 واستعماله؛ العقد قانون معرفة -
 التوترات إضافية قانون معرفة -

 واستعماله؛
   

 مقاومتة تميزه قطب كثنائي اDومي الموصل تعرف*
 الكھربائية؛

 الكھربائية؛ المقاومة ووحدة رمز معرفة *
 جھاز باستعمال الكھربائية المقاومة قيمة تحديد *

 اDومتر؛
 شدة على الكھربائية المقاومة قيمة تأثير معرفة *

 التيار؛
 الرمز باستعمال الكھربائية المقاومة قيمة تحديد *

  للترقيم؛ العالمي

  س 4.30

 قانون – العقد قانون )6
  التوترات إضافية

 واستعماله؛ العقد قانون معرفة
 التوترات إضافية قانون معرفة 

  واستعماله؛
  س 6

 أخطار من الوقاية )7
 :الكھربائي التيار

 القصيرة الدارة  العطب عن البحث 
  الصھيرة دور

 الكھربائية اDعطاب عن البحث كيفية معرفة*
 البسيطة؛

 أخطارھا؛ وبعض القصيرة الدارة معرفة* 
 للصھيرة؛ الوقائي الدور معرفة* 
 وا0حتياطات الكھربائي التيار أخطار بعض معرفة* 

  لتجنبھا؛ إتباعھا الواجب

  س 4.30

  


